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Tento návod sa týka vyplnenia formulára Technical Occurrence Report Form na ohlasovanie udalostí 
agentúre EASA.  
V závislosti od informácií dostupných v čase vypĺňania správy o udalosti vyplňte čo najviac polí.  
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1. Reporting Organisation Name – Názov ohlasujúcej organizácie alebo meno ohlasujúcej osoby 
(povinné pole). 

1.2. Reporting Organisation Country – Vyberte príslušnú možnosť z priloženého zoznamu krajín 
(povinné pole). 

1.3. Reporting Organisation Approval Reference – Odkaz na povolenie ohlasujúcej organizácie 
agentúrou EASA, ak je to relevantné: napr. EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx – alebo odkaz na 
národné povolenie ohlasujúcej organizácie.  

1.4. Name of submitter – Kontaktná osoba pre túto udalosť v ohlasujúcej organizácii. 
1.5. E-mail address – Zadajte e-mailovú adresu. 
1.6. Telephone number – Telefónne číslo vrátane predvoľby, napr. +49 221 8990 WXYZ. 
1.7. Internal Reference number – Interné identifikačné číslo pre túto udalosť priradené ohlasujúcou 

organizáciou (povinné pole). 
1.8. Issue Number – Poradové číslo aktuálnej správy, ak ohlasujúca organizácia spravuje aktualizované 

správy pomocou poradových čísel. 
1.9. Date of the Report – Dátum aktuálneho hlásenia o udalosti. 
1.10. Report Type – Táto časť obsahuje informácie o tom, či je toto hlásenie prvým oznámením alebo 

následným hlásením: 
Initial – Toto políčko označte vtedy, keď je toto hlásenie prvým oznámením udalosti agentúre EASA.  

 Follow-up – Toto políčko označte vtedy, keď je toto hlásenie následnou správou po 
predchádzajúcom oznámení. Uveďte dátum prvého hlásenia. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – V prípade potreby uveďte, či je z pohľadu 
ohlasujúcej organizácie stav udalosti Open alebo Closed. Stav closed znamená, že sa na úrovni 
ohlasujúcej organizácie neplánujú žiadne ďalšie vyšetrovania, analýzy ani nápravné opatrenia. 

1.12. Parties Informed – Uveďte, kto bol okrem agentúry EASA o tejto udalosti informovaný: štát 
registrácie, držiteľ (držitelia) schválenia konštrukcie, prevádzkovateľ (alebo vlastník), národný letecký 
úrad (príslušný orgán ohlasujúcej organizácie) alebo organizácia CAMO (organizácia pre riadenie 
zachovania letovej spôsobilosti, ako je definovaná v časti M, podčasti G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – V prípade potreby zadajte mená (názvy) 
všetkých držiteľov schválenia konštrukcie (držiteľa typového osvedčenia (S)TC pre 
lietadlo/motor/vrtuľu, držiteľa schválenia zariadení), ktorí boli informovaní. 

 
2. ZHRNUTIE UDALOSTI 

2.1. Occurrence Title – Názov sumarizujúci opis udalosti. Názov musí byť výstižný, bez skratiek a mal by 
sa tvoriť podľa tohto vzoru (od všeobecného k podrobnejšiemu): 

 Názov systému – názov podsystému alebo podpodsystému – zhrnutie udalosti 
2.2. Date of finding – Dátum udalosti alebo nálezu.  
2.3. ATA Chapter – kapitola ATA Chapter (2 číslice) uvádzajúca, ktorá oblasť najviac prispela k udalosti. 

Zoznam kapitol ATA Chapters sa nachádza v doplnku.  
2.4. Location – Geografická lokalizácia udalosti 
2.5. Detection phase – Ak sa zistilo zlyhanie, nefunkčnosť, porucha alebo iná udalosť, označte príslušné 

políčko v tejto časti.  
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Manufacturing Udalosť alebo nález sa vyskytli počas výrobného procesu. 

Scheduled 
Maintenance 

Udalosť alebo nález sa vyskytli počas plánovanej údržby. 

Non-scheduled 
Maintenance 

Udalosť alebo nález sa vyskytli počas neplánovanej údržby. 

Standing Udalosť sa vyskytla, keď lietadlo stálo, napr. počas činností 
pozemnej obsluhy alebo počas parkovania. 

Taxi Udalosť sa vyskytla počas rolovania na dráhu alebo z dráhy. 

Take-off Udalosť sa vyskytla počas vzletu. 

Climb Udalosť sa vyskytla počas stúpania lietadla na cestovnú 
hladinu. 

En-route Udalosť sa vyskytla počas letu na cestovnej hladine. 

Descent Udalosť sa vyskytla počas klesania z cestovnej hladiny. 

Approach Udalosť sa vyskytla počas približovania lietadla k letisku. 

Landing Udalosť sa vyskytla počas pristávania lietadla. 

Hovering Letová fáza vrtuľníkov. 

Manoeuvring Udalosť sa vyskytla pri manévrovaní lietadla, napr. pri 
akrobatických letoch, leteckých postrekoch atď. 

Unknown Fáza zistenia je neznáma. 

Other, Specify: Na tomto mieste sa uvedie príslušná fáza, ak 
v predchádzajúcich možnostiach nie je uvedená fáza zistenia. 

 
2.6. Cause of occurrence – Označte políčka, ktoré najviac zodpovedajú aktuálnym poznatkom o príčine 

výskytu udalosti. Je možné vybrať viac možností.  

Design Príčina súvisí s konštrukciou. 

Production Príčina súvisí s výrobným procesom. 

Maintenance Príčina súvisí s údržbou. 

Repair Príčina súvisí s opravou. 

Fatigue Príčinou je konštrukčná únava materiálu. 

Corrosion Príčinou je korózia materiálu. 

Unapproved 
parts 

Chybná súčasť nebola schválená. 
 

Human factors Príčina súvisí s ľudským faktorom a ľudskou výkonnosťou, týka 
sa napríklad ľudských schopností a obmedzení na rozhraní 
medzi komponentmi ľudského faktora a iných systémov 
v oblasti konštrukcie, osvedčovania, výcviku, prevádzky alebo 
údržby.   
Príkladmi sú spolupráca medzi človekom a strojom, 
organizačné a personálne faktory, výcvik, postupy, 
zodpovednosť a komunikácia. 

Operational Príčina súvisí s prevádzkou. 
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Unknown Príčina výskytu udalosti je neznáma alebo zatiaľ neurčená. 

Other, Specify: Ak sa príčina nedá vyjadriť uvedenými možnosťami, zadajte 
podrobný opis príčiny poruchy v časti Iné. 

 
 

3. PRÍLOHY TÝKAJÚCE SA UDALOSTI  
Uveďte typ (správa, fotografia atď.) a názvy (opis obsahu) všetkých priložených príloh.  
Súvisiace súbory je potrebné priložiť ako prílohy k e-mailu, ktorým sa odosiela správa o udalosti.  
Na spracovanie v agentúre EASA sa prílohy musia odoslať v jednom z týchto formátov: 
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .pdf, .jpeg, .mpeg4, .mp3. 
Veľkosť každého súboru prílohy nesmie prekročiť 3 MB. Ak celková veľkosť príloh priložených k jednému e-
mailu presiahne 10 MB, je potrebné odoslať viac e-mailov, ktorých veľkosť neprekročí 10 MB. 

 
4. INFORMÁCIE O LIETADLE 
Táto časť obsahuje informácie o príslušnom lietadle. Ak sa udalosť netýkala lietadla, táto časť sa nevypĺňa. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – Vyberte príslušnú možnosť z priloženého zoznamu. 
4.2. Aircraft Serial number – Sériové číslo lietadla. 
4.3. Operator/Owner – Názov (meno) prevádzkovateľa alebo vlastníka lietadla, ak je to potrebné. 
4.4. Aircraft Registration – Ak je lietadlo registrované, potom bude táto značka registračnou značkou. Ak 

lietadlo nie je registrované, potom to bude značka, ktorú akceptuje príslušný orgán.  
4.5. Aircraft Usage Details – Táto časť by mala obsahovať podrobnosti o používaní lietadla uvádzané 

ako celkový čas náletu (hodín) a celkový počet vzletov a pristátí. Celkový čas je kalendárny čas 
v hodinách, ktorý uplynul od uvedenia lietadla do prevádzky.  

 
5. INFORMÁCIE O MOTORE 
Táto časť obsahuje informácie o príslušnom motore. Ak sa udalosť netýkala motora, táto časť sa nevypĺňa. Ak 
sa táto udalosť týkala viacerých motorov, ďalšie informácie zadajte v časti 7.1 Narrative. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – Vyberte príslušnú možnosť z priloženého zoznamu. 
5.2. Engine Serial number – Sériové číslo motora. 
5.3. Engine Event – Klasifikácia typu udalosti súvisiacej s motorom, ak je relevantná. Skratky 

LOTC/LOPC znamenajú Loss of Thrust Control/Loss of Power Control (strata kontroly ťahu/strata 
kontroly výkonu). Ak je označené políčko Iné, ďalšie podrobnosti zadajte v časti 7.1 Opis udalosti 
(Narrative). 

5.4. Engine Aircraft Position – Umiestnenie (1, 2, 3 atď.) motora v lietadle podľa číslovania výrobcu 
lietadla. 

5.5. Engine Usage Details – Táto časť by mala obsahovať podrobnosti o používaní motora uvádzané 
ako celkový čas náletu (hodín) a celkový počet vzletov a pristátí. Celkový čas je kalendárny čas 
v hodinách, ktorý uplynul od uvedenia motora do prevádzky alebo od jeho generálnej opravy či od 
dielenského zásahu.  

 
6. INFORMÁCIE O VRTULI 
Táto časť obsahuje informácie o príslušnej vrtuli. Ak sa udalosť netýkala vrtule, táto časť sa nevypĺňa. Ak sa 
táto udalosť týkala viacerých vrtúľ, ďalšie informácie zadajte v časti 7.1 Narrative. 

6.1. Propeller Manufacturer – Vyberte príslušnú možnosť z priloženého zoznamu. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – Vyberte príslušnú možnosť z priloženého zoznamu. 
6.3. Propeller Serial Number – Sériové číslo vrtule. 
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6.4. Propeller Aircraft Position – Umiestnenie (1, 2, 3 atď.) vrtule v lietadle podľa číslovania výrobcu 
lietadla.  

6.5. Propeller Usage Details – Táto časť by mala obsahovať podrobnosti o používaní vrtule uvádzané 
ako celkový čas (v hodinách) a celkový počet cyklov. Celkový čas je kalendárny čas v hodinách, ktorý 
uplynul od uvedenia vrtule do prevádzky alebo od jej generálnej opravy či od dielenského zásahu.  

 
7. INFORMÁCIE O KOMPONENTE 
Táto časť obsahuje informácie o príslušnom komponente. Ak sa udalosť netýkala komponentu, táto časť sa 
nevypĺňa. Ak sa táto udalosť týkala viacerých komponentov, ďalšie informácie zadajte v časti 7.1 Narrative. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Názov a krajina (vyberte príslušnú možnosť 
z priloženého zoznamu krajín) výrobcu komponentu. 

7.2. Component Part Number – Číslo komponentu. V prípade potreby zadajte aj úroveň zmeny 
a doplnenia.  

7.3. Component Serial Number – Sériové číslo komponentu 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – Názov komponentu, ako je uvedený v ilustrovanom 

katalógu súčastí alebo v inej dokumentácii výrobcu. 
7.5. (E)TSO Reference – Odkaz na povolenie komponentu podľa normy TSO alebo ETSO alebo odkaz 

na iné národné povolenie zariadení, ak je to potrebné.  
7.6. Date of manufacture– Dátum výroby komponentu. 
7.7. Component Usage Details – Táto časť by mala obsahovať podrobnosti o používaní komponentu 

uvádzané ako celkový čas náletu (v hodinách) a celkový počet cyklov. Celkový čas je kalendárny čas 
v hodinách, ktorý uplynul od uvedenia komponentu do prevádzky alebo od jeho generálnej opravy či 
od dielenského zásahu.  

 
8. PODROBNOSTI – Toto voľnotextové pole slúži na uvedenie podrobností o udalosti a výsledkov 

vyšetrovania udalosti. Je možné zadať text, ktorý presahuje dostupný priestor. Text presahujúci dostupný 
priestor sa však nebude dať vytlačiť. Zvážte možnosť poskytnutia dlhších textov vo forme prílohy. 
8.1. Narrative – Zadajte opis udalosti alebo opis nálezu.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Zadajte podrobnosti vyšetrovania a analýzy po výskyte 

udalosti, ak sú k dispozícii. V prípade potreby uveďte, či boli prevzaté alebo analyzované údaje 
FDR/QAR. 

8.3. Risk Assessment – Hodnotenie rizika je kvalitatívna alebo kvantitatívna analýza pravdepodobnosti 
a následkov konkrétneho nebezpečenstva. Hodnotenie rizika môžu na tomto mieste uviesť tie 
ohlasujúce organizácie, ktoré môžu alebo musia uskutočniť takúto analýzu, ako napríklad projekčné 
organizácie v prípade udalostí týkajúcich sa konštrukcie.  Hodnotenie rizík musí obsahovať určenie 
letky, na ktorú môže mať vplyv.  

8.4. Corrective Actions – Na tomto mieste uveďte podrobnosti nápravných opatrení prijatých na úrovni 
ohlasujúcej organizácie po výskyte udalosti, ak je to potrebné. 

8.5. Conclusion – V prípade potreby uveďte záverečné vyhlásenie. 
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DOPLNOK: ZOZNAM KAPITOL ATA CHAPTERS 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
53 FUSELAGE 
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54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


